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Til de regionale forberedelsesudvalg

DANSKE
REGIONER

Anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter for
Amternes Lægemiddelregistreringskontor l/S (AL) / SAD I/S

Med strukturreformen og den ændring der sker med opgavefordelingen
overtager regionerne ejerskabet af sygehusapotekerne fra amterne. Det
betyder, at der nødvendigvis skal ske en ændring i interessentskabskred-
sen i AL.

Jf. § 78 i Sundhedsloven og jf. bekendtgørelsen om regionernes adgang
til levering af sygehusydelser mv. til offentlige myndigheder og private
virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med
offentlige myndigheder og private virksomheder kan regionerne fortsætte
eksisterende samarbejder og indgå i nye forpligtende samarbejder, også i
selskabsform. Dette skal dog jf. bekendtgørelsens § 15 godkendes af
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. AL har derfor indsendt
interessentskabskontrakten /vedtægterne til ministeriets godkendelse.

Danske Regioner har nedsat en arbejdsgruppe til at afklare hvilke opga-
ver, der hensigtsmæssigt kan løses fælles i nationalt regi, herunder hvilke
opgaver AL i fremtiden bør varetage, og hvorledes arbejdet skal være
organiseret. Gruppen skal have afsluttet sit arbejde med udgangen af
første kvartal 2007.

Bestyrelsen for Danske Regioner har anmodet AL's nuværende
bestyrelse om at fortsætte sit arbejde frem til 01-07-2007, hvor
arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der har været mulighed for
politisk at følge op på gruppens anbefalinger.

En ændring af vedtægter og interessentskabskreds skal dog være på plads
inden 01-01-2007, hvor amterne nedlægges.

Vedtægterne er derfor ændret, så de afspejler dette.
Vedtægterne er vedlagt i 2 udgaver, dels de nye vedtægter dels en udgave
hvor de gamle og de nye vedtægter sammenlignes.
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Med de ændrede vedtægter foreslås det, at alle aktiver og passiver, Side 2

rettigheder og forpligtigelser videreført i interessentskabet. Samtidig
foreslås følgende ændringer:
• Nyt navn

Jf. § l ("Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S" ønskes
ændret grundet den ændrede interessentskabskreds. Navnet ændres
til SAD I/S, idet SAD er varemærket på de registrerede lægemidler
fremstillet på sygehusapotekerne (SygehusApotekerne i Danmark)}

• Interessentskabskredsen ændres fra amterne og Hovedstadens
Sygehusfællesskab til regionerne
Jf. §3

• Repræsentantskabet nedlægges
Bortfald af tidl. § 8 (med kun 5 interessenter bliver der direkte
repræsentation i bestyrelsen)

• Bestyrelsens sammensætning ændres, således at hver region direkte
udpeger et medlem og Danske Regioner som hidtil udpeger et
medlem der er formand. Bestyrelsen består dermed af 6 medlemmer
Jf. § 8, tidl. §9 (direkte udpegning til bestyrelsen fremfor til repræ-
sentantskabet, som dernæst udpegede 5 bestyrelsesmedlemmer. De to
resterende blev udpeget af henholdsvis Amtsrådsforeningen og
Hovedstadens Sygehusfællesskab)

• Videreførelse af den nuværende bestyrelse frem til 01-07-2007
Jf. § 19 (se ovenfor.)

• Præcisering af de opgaver AL gennem tiden er tillagt, og som derfor
videreføres af SAD
Jf. §2

ALs repræsentantskab vedtog på sit møde den 22-09-2006 at følge besty-
relsens indstilling og anbefale, at de nye vedtægter tiltrædes, idet § 19 om
overgangsperiode for bestyrelsen efterfølgende er ændret i overensstem-
melse med orienteringen herom på repræsentantsskabsmødet. Ligeledes
er § 2 yderligere præciseret i forhold til gældende opgaver.

AL anmoder om, at forberedelsesudvalget tiltræder vedtægtsændringer-
ne.

Samtidigt er forslaget fra AL's bestyrelse til budget 2007, som er tiltrådt
af ALs repræsentantskab den 22-09-2006, vedlagt til godkendelse.

Med venlm hilsen

Lilly Krogsgaard



Vedtægter for SAD I/S
j.nr. 00/2121

Navn, hjemsted og formål
§ 1. Interessentskabets navn er SAD I/S, i det følgende kaldet SAD.
Stk. 2. Dets hjemsted er København.

§ 2. SAD har til formål på vegne af de tilsluttede interessenter at varetage registreringen af læge-
midler, samt udøve de beføjelser, som indehavere af markedsføringstilladelse har ifølge
lægemiddelloven. I forbindelse hermed sikrer SAD produktionsfordelingen mellem de pro-
ducerende sygehusapoteker.
Endvidere varetager SAD en udviklingsfunktion på vegne af de tilsluttede interessenter,
samt opgaver vedrørende den øvrige sygehusapoteksproduktion, herunder indgår lønarbejds-
aftaler og udarbejdelse af udbudsmateriale til interessenternes fælles rammeudbud til brug
for sygehusapotekernes produktion og anvendelse af S AD-produkter.

Stk. 2. SAD kan kun med samtlige interessenters tilslutning og Indenrigs- og Sundhedsministeriets
godkendelse varetage andre opgaver inden for lægemiddelområdet.

Interessenter
§ 3 Som interessenter kan indgå enhver dansk region.

Det er en forudsætning for optagelse i SAD, at ansøgeren kan drive sygehusapoteksvirksom-
hed i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Stk. 2. S AD's interessenter er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark. Region
Nordjylland og Region Midtjylland.

Stk. 3. Nye interessenter kan kun optages ved enig beslutning af interessenterne og med Indenrigs-
og Sundhedsministeriets godkendelse.

Kapital
§ 4 Interessentskabet SAD overtager alle aktiver og passiver i Amternes Lægemiddelregistre-

ringskontor I/S og indtræder i alle Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S' rettigheder
og forpligtigelser ved ikrafttrædelse af nærværende vedtægter, jf. § 19.

Hæftelse
§ 5 Interessenterne i SAD hæfter solidarisk for SAD's fælles forpligtelser.

§ 6 Dersom der ifaldes ansvar gældende for skader forvoldt af produkter, der er omfattet af
interessentskabet og for hvilke interessentskabet er indehaver af markedsføringstilladelser-
ne, skal de hermed forbundne udgifter betales af interessentskabet. Udgiften fordeles i så
fald mellem interessenterne som anført i § 7 neden for efter det fordelingstal for den variable
betaling, der var gældende, da kravet blev rejst.

Stk. 2. Hvis et sådant ansvar viser sig at bero på en fejl begået af det sygehusapotek, der har frem-
stillet produktet, skal udgiften hertil dog i det indbyrdes forhold mellem interessenterne
endelig betales af dette sygehusapoteks ejer alene.

Stk. 3. Hvis der rejses erstatningskrav som omtalt ovenfor, skal det sygehusapotek/vedkommende
sygehusapoteksejer hvor mod kravet eventuelt måtte rejses, straks give interessentskabets
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bestyrelse besked herom. Bestyrelsen træffer herefter bestemmelse om sagens videreførelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter drøftelse med vedkommende sygehusapoteksejer at tage
stilling til eventuelle forligsmæssige løsninger af sådanne krav.

§ 7 Driften af SAD finansieres af interessenterne efter en fordelingsnøgle, hvori indgår en basis-
betaling, der betales ligeligt af alle interessenter, og en variabel betaling, der fastsættes i for-
hold til det antal registrerede lægemidler, der produceres hos den enkelte interessent.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter hvert år fordelingstallet for den variable betaling for det følgende
regnskabsår.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder hvert år et driftsbudget for SAD, og udsender det til interessenternes
godkendelse i løbet af 3. kvartal i året før det pågældende budgetår.

Bestyrelse
§ 8 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Hver interessent udpeger et medlem med personlig

suppleant til bestyrelsen, l medlem med personlig suppleant udpeges af Danske Regioner.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges inden udgangen af det år, hvor valg til regionsråd afhol-

des og tiltræder den 1. januar i det følgende år.
Stk. 3. Danske Regioner udpeger blandt bestyrelsens medlemmer en formand og bestyrelsen vælger

af sin midte for sin funktionsperiode en næstformand.

§ 9 Bestyrelsen varetager S AD's ledelse og giver i øvrigt interessenterne meddelelse om fælles
anliggender.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 3. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stem-

me udslagsgivende.
Stk. 4. Bestyrelsen vedtager selv en forretningsorden og fordeler selv forretningerne mellem sine

medlemmer. Bestyrelsen kan i forretningsordenen bestemme, at også andre end bestyrelsens
medlemmer deltager i bestyrelsens møder med taleret.

Stk. 5. Bestyrelsen træder sammen, når formanden eller mindst fire af bestyrelsens medlemmer
ønsker det.

Stk. 6. Bestyrelsen kan fastsætte vederlag til formanden og til bestyrelsens øvrige medlemmer.
Vederlagene skal godkendes af interessenterne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Tegning
§ 10 SAD tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af l bestyrelsesmedlem i forening

med lederen af SAD's sekretariat. I begge tilfælde skal mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne
være formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer, lederen af SADvs
sekretariat eller ansatte i Danske Regioner til at forpligte SAD enkeltvis eller i forening i
nærmere betegnede anliggender, herunder den daglige administration.

Samarbejde med Danske Regioner.
§ 11 SAD's samarbejde med Danske Regioner fastsættes ved aftale mellem SAD's bestyrelse og

bestyrelsen for Danske Regioner.
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SAD's personale
§ 12 Danske Regioner stiller, jf. ovenfor, §11, personale til rådighed for SAD, herunder en leder

af interessentskabets sekretariat, der samtidig virker som sekretær for bestyrelsen, og som
ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Regnskab og revision
§ 13 SAD's regnskabsår er regionernes regnskabsår.
Stk. 2. SAD's kasse- og bogholderiforretninger varetages af Danske Regioner efter nærmere aftale

mellem bestyrelsen og Danske Regioner.
Stk. 3. Det årlige regnskab udfærdiges og aflægges af bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne

i regionsloven.
Stk. 4. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget revision, der skal kunne opfylde de krav,

Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller til godkendelse. Revisionsbemærkninger skal fore-
lægges bestyrelsen til afgørelse.

Stk. 5. Regnskabet med revisionsbemærkninger samt bestyrelsens afgørelser i forbindelse hermed
tilstilles herefter de tilsluttede interessenter.

Stk. 6. Det reviderede regnskab tillige med bestyrelsens afgørelser forelægges til endelig godken-
delse hos interessenterne.

Stk. 7. Regnskabet med revisionsbemærkninger skal foreligge tilgængeligt for offentligheden.

Ændringer af vedtægterne
§ 14 Efter forslag af en af interessenterne eller bestyrelsen kan nærværende vedtægter ændres, så-

fremt samtlige interessenter tilslutter sig. Vedtægtsændringer skal godkendes af Indenrigs-
og Sundhedsministeriet.

Opsigelse
§ 15 Hver af interessenterne skal være berettiget til ved skriftlig meddelelse til de andre interes-

senter at opsige aftalen om nærværende interessentskab med et varsel, som andrager l år til
udgangen af et regnskabsår.

Likvidation
§ 16 Bortset fra det i § 15 nævnte tilfælde kan likvidation af SAD besluttes af mindst 2/3 af inte-

ressenterne.
Stk. 2. Såfremt likvidationen vedtages, skal bestyrelsen snarest nedsætte et afviklingsudvalg omfat-

tende blandt andet den fornødne tekniske, økonomiske og juridiske sagkundskab til at forbe-
rede og bistå bestyrelsen ved afviklingen af virksomheden og likvidationen af SAD.

Stk. 3. Likvidation af SAD kræver Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse.

§ 17 Når likvidationen er afsluttet, forelægges likvidationsregnskabet til godkendelse af interes-
senterne.

Tvister
§ 18 Ethvert spørgsmål om forståelse af nærværende interessentskabskontrakt, dens opfyldelse

eller ophør, skal - såfremt mindelig ordning ikke opnås - afgøres endeligt ved voldgift i hen-
hold til lov om almindelig voldgift, således at voldgiftsformanden udpeges af Højesterets
præsident.
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Stk. 2. Bestemmelserne i stk. l medfører ikke indskrænkninger i Indenrigs- og Sundhedsministe-
riets beføjelser.

§ 19 De nye interessenter indtræder i SAD med virkning fra 01-01-2007, fra hvilken dato disse
vedtægter træder i kraft. Vedtægterne afløser de hidtil gældende vedtægter for Amternes
Lægemiddelregistreringskontorl/S fra 1996.

Den første bestyrelse for SAD udpeges af interessenter og Danske Regioner efter reglerne i
§ 9, stk. l og fungerer fra 01-07-2007 og indtil udgangen af 2009. Bestyrelsen for Amternes
Lægemiddelregistreringskontor I/S fratræder den 30-06-2007 og varetager frem til da besty-
relsens opgaver i henhold til nærværende vedtægter.

Vedtægterne er tiltrådt af repræsentantskabet for Amternes Lægemiddelregistreringskontor
I/S den 22-09-2006.

Vedtægterne er tiltrådt af regionerne som interessenter i SAD I/S:

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland

Godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den
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Vedtægter.
j.nr. 00/2121

Vedtægter for
Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S
Vedtaget den 19. august 1996

Ændringsforslag:
Vedtægter for
SAD I/S
Kursiv angiver ændringer og <> udgået tekst

Navn, hjemsted og formål

§1
Stk. 1. Interessentskabets navn er Amternes
Lægemiddelregistreringskontor I/S, i det følgen-
de kaldet AL.

Stk. 2. Dets hjemsted er København.

§2
Stk. 1 . AL har til formål på vegne af de tilsluttede
interessenter at varetage registreringen af
lægemidler, samt udøve de beføjelser, som
registreringsindehaver har ifølge lægemid-
delloven.

Stk. 2. AL kan kun med samtlige interessenters
tilslutning og Indenrigsministeriets godkendelse
varetage andre opgaver inden for
lægemiddelområdet.

Navn, hjemsted og formål

§1
Interessentskabets navn er SAD I/S, i det følgende
kaldet SAD.

Stk. 2. Dets hjemsted er København.

§2
SAD har til formål på vegne af de tilsluttede
interessenter at varetage registreringen af
lægemidler, samt udøve de beføjelser, som
indehavere af markedsføringstilladelse har ifølge
lægemiddelloven. I forbindelse hermed sikrer
SAD produktionsfordelingen mellem de
producerende sygehusapoteker.

Endvidere varetager SAD en udviklingsfunktion
på vegne af de tilsluttede interessenter, samt
opgaver vedrørende den øvrige
sygehusapoteksproduktion, herunder indgår
lønarbejdsaftaler og udarbejdelse af
udbudsmateriale til interessenternes fælles
rammeudbud til brug f or sygehusapotekernes
produktion og anvendelse af SAD-produkter.

Stk. 2. SAD kan kun med samtlige interessenters
tilslutning og Indenrigs- og Sundhedsministeriets
godkendelse varetage andre opgaver inden for
lægemiddelområdet.
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Interessenter

§3
Stk. 1. Som interessenter kan indgå
amtskommuner, Københavns Kommune, Frede-
riksberg Kommune, Staten samt selskaber
bestående af disse oprettet ved lov.

Det er en forudsætning for optagelse i AL, at
ansøgeren kan drive sygehusapoteksvirksomhed i
henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Stk. 2. Ved AL's stiftelse er interessenterne
Københavns amtsråd, Roskilde amtsråd, Vest-
sjællands amtsråd, Fyns amtsråd, Vejle amtsråd,
Århus amtsråd, Nordjyllands amtsråd,
Københavns kommune, Frederiksberg kommune
og Rigshospitalet.

Stk. 3. Nye interessenter kan kun optages ved
enig beslutning af repræsentantskabet og med
Indenrigsministeriets godkendelse.

Kapital

§4
Stk. 1 Ved AL's stiftelse eller ved senere
optagelse i AL indskyder hver interessent kr.
20.000 kontant.

Stk. 2 Dog indskyder selskaber, der består af
eksisterende interessenter, og som er oprettet ved
lov, ikke kapital ved optagelse i AL.

Hæftelse

§5
Interessenterne i AL hæfter solidarisk for AL's
fælles forpligtelser.

Interessenter

§3
Som interessenter kan indgå enhver dansk region.

Det er en forudsætning for optagelse i SAD, at
ansøgeren kan drive sygehusapoteksvirksomhed i
henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Stk. 2. SAD 's interessenter er Region Hoved-
staden, Region Sjælland, Region Syddanmark.
Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Stk. 3. Nye interessenter kan kun optages ved
enig beslutning af interessenterne og med
Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse.

Kapital

§4
Interessentskabet SAD overtager alle aktiver og
passiver i Amternes Lægemiddelregi-
streringskontor I/S og indtræder i alle Amternes
Lægemiddelregistreringskontor I/S' rettigheder
og forpligtigelser ved ikrafttrædelse af
nærværende vedtægter, jf. §19.
<>

Hæftelse

§5
Interessenterne i SAD hæfter solidarisk for SAD 's
fælles forpligtelser.
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§6
Stk. l. Dersom der ifaldes ansvar gældende for
skader forvoldt af produkter, der er omfattet af
interessentskabet og for hvilke interessentskabet
er registreringsindehaver, skal de hermed
forbundne udgifter betales af interessentskabet.
Udgiften fordeles i så fald mellem interessenterne
som anført i § 7 neden for efter det fordelingstal
for den variable betaling, der var gældende, da
kravet blev rejst.

§6
Dersom der ifaldes ansvar gældende for skader
forvoldt af produkter, der er omfattet af
interessentskabet og for hvilke interessentskabet
er indehaver af markedsføringstilladelserne, skal
de hermed forbundne udgifter betales af
interessentskabet. Udgiften fordeles i så fald
mellem interessenterne som anført i § 7 neden for
efter det fordelingstal for den variable betaling,
der var gældende, da kravet blev rejst.

Stk. 2. Hvis et sådant ansvar viser sig at bero på
en fejl begået af det sygehusapotek, der har
fremstillet produktet, skal udgiften hertil dog i
det indbyrdes forhold mellem interessenterne
endelig betales af dette sygehusapoteks ejer
alene.

Stk. 2. Hvis et sådant ansvar viser sig at bero på
en fejl begået af det sygehusapotek, der har
fremstillet produktet, skal udgiften hertil dog i
det indbyrdes forhold mellem interessenterne
endelig betales af dette sygehusapoteks ejer
alene.

Stk. 3. Hvis der rejses erstatningskrav som omtalt
ovenfor, skal det sygehusapotek/vedkommende
sygehusapoteksejer hvor mod kravet eventuelt
måtte rejses, straks give interessentskabets
bestyrelse besked herom. Bestyrelsen træffer
herefter bestemmelse om sagens videreførelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter drøftelse med
vedkommende sygehusapoteksejer at tage stilling
til eventuelle forligsmæssige løsninger af sådanne
krav.

Stk. 3. Hvis der rejses erstatningskrav som omtalt
ovenfor, skal det sygehusapotek/vedkommende
sygehusapoteksejer hvor mod kravet eventuelt
måtte rejses, straks give interessentskabets
bestyrelse besked herom. Bestyrelsen træffer
herefter bestemmelse om sagens videreførelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter drøftelse med
vedkommende sygehusapoteksejer at tage stilling
til eventuelle forligsmæssige løsninger af sådanne
krav.

§7
Stk. 1. Driften af AL finansieres af
interessenterne efter en fordelingsnøgle, hvori
indgår en basisbetaling, der betales ligeligt af alle
interessenter, og en variabel betaling, der
fastsættes i forhold til det antal registrerede
lægemidler, der produceres hos den enkelte
interessent.

§7
Driften af SAD finansieres af interessenterne efter
en fordelingsnøgle, hvori indgår en basisbetaling,
der betales ligeligt af alle interessenter, og en
variabel betaling, der fastsættes i forhold til det
antal registrerede lægemidler, der produceres hos
den enkelte interessent.

Stk. 2. Repræsentantskabet fastsætter hvert år
fordelingstallet for den variable betaling for det
følgende regnskabsår på det ordinære
repræsentantskabsmøde, jf. i øvrigt § 8.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter hvert år
fordelingstallet for den variable betaling for det
følgende regnskabsår.
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Stk. 3. Fordelingstallet for den variable betaling
for 1985 og 1986 fastsættes inden udgangen af
1985 af den midlertidige bestyrelse, jf. § 20.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder hvert år et
driftsbudget for SAD, og udsender det til
interessenternes godkendelse i løbet af 3. kvartal
i året før det pågældende budgetår.

Repræsentantskabet

§8
Stk. 1. AL's højeste myndighed er
repræsentantskabet. Hver af de tilsluttede interes-
senter er repræsenteret i repræsentantskabet med
2 medlemmer. Repræsentantskabets medlemmer
samt personlige stedfortrædere for disse udpeges
af de tilsluttede interessenter.

Stk. 2. Udpegelse af repræsentanter finder sted
umiddelbart efter afholdelse af kommunalvalg.
Repræsentanterne udpeges for en periode
svarende til den kommunale valgperiode.

Stk. 3. Stedfortræderen indtræder som medlem
ved varigt og midlertidigt forfald. Ved indtræden
af stedfortræderen som varigt medlem udpeger
den pågældende interessent en ny stedfortræder
for resten af den løbende funktionsperiode.

Stk. 4. Repræsentantskabet afholder ordinært
repræsentantskabsmøde hvert år. Mødetidspunkt
og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal senest 2 måneder forud
for repræsentantskabsmødet meddele repræsen-
tantskabets medlemmer tid og sted for
repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag fra
repræsentantskabets medlemmer til
repræsentantskabsmødets dagsorden skal være
bestyrelsen i hænde senest 6 uger forud for
mødets afholdelse.

Den 27-11-2006



Stk. 6. Dagsorden for repræsentantskabsmødet
skal af bestyrelsen sendes til repræsentantskabets
medlemmer senest 4 uger forud for mødets
afholdelse.
Stk. 7. Bestyrelsen træffer de fornødne
foranstaltninger til repræsentantskabsmødets af-
holdelse. Bestyrelsesformanden er formand for
repræsentantskabet.

Stk. 8. Stemmeafgivning på
repræsentantskabsmøderne kan kun foretages
personligt af medlemmerne, eller disses
stedfortrædere.

Stk. 9. AL afholder udgifterne ved afholdelse af
repræsentantskabsmøder.

Stk. 10. Dagsorden for de ordinære
repræsentantskabsmøder skal omfatte:

a. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det
senest forløbne år.
b. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
c. Beslutning om fordeling af eventuelt overskud.
d. Fastlæggelse af budget.
e. Fastsættelse af fordelingstallet for den variable
betaling, jf. §7.
f. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen.
g. Forslag fra repræsentantskabets medlemmer,
h. Indkomne forslag i øvrigt.
i. Eventuelt.

Stk. 11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
afholdes, når én af interessenterne kræver dette,
eller når bestyrelsen beslutter det, eller når
begæring herom fremsættes af mindst halvdelen
af repræsentantskabets medlemmer. Med
begæringen må følge motiveret forslag til
dagsorden for mødet. Tid og sted for
ekstraordinære repræsentantskabsmøder
fastsættes af bestyrelsen.
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Bestyrelse

§9
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Ét
medlem med personlig suppleant udpeges blandt
repræsentantskabets medlemmer af Hovedstadens
Sygehusfællesskab, ét medlem med personlig
suppleant udpeges af Amtsrådsforeningen i Dan-
mark, og fem medlemmer samt personlige
suppleanter for disse udpeges af og blandt de
amtskommunale medlemmer af repræsen-
tantskabet.

Bestyrelse

§8
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Hver
interessent udpeger et medlem med personlig
suppleant til bestyrelsen, l medlem med personlig
suppleant udpeges af Danske Regioner. < >

Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af
det repræsentantskabsmøde, ved hvilket de fem
sidstnævnte medlemmer er valgt og fratræder ved
afslutningen af det første ordinære repræsen-
tantskabsmøde efter førstkommende kommunal-
valg.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges inden
udgangen af det år, hvor valg til regionsråd
afholdes og tiltræder den 1. januar i det følgende
ar.

Stk. 3. Amtsrådsforeningen udpeger blandt
bestyrelsens medlemmer en formand og besty-
relsen vælger af sin midte for sin
funktionsperiode en næstformand.

Stk. 3. Danske Regioner udpeger blandt
bestyrelsens medlemmer en formand og besty-
relsen vælger af sin midte for sin
funktionsperiode en næstformand.

§10
Stk. 1. Bestyrelsen varetager AL's ledelse og
forbereder de sager, der skal behandles på repræ-
sentantskabsmøder, og afgiver på disse beretning
om virksomheden i den siden sidste møde
forløbne tid og giver i øvrigt interessenterne
meddelelse om fælles anliggender.

§9
Bestyrelsen varetager SAD 's ledelse <> og giver
i øvrigt interessenterne meddelelse om fælles an-
liggender.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst fire af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelser træffes ved
stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelser træffes ved
stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
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Stk. 4. Bestyrelsen vedtager selv en
forretningsorden og fordeler selv forretningerne
mellem sine medlemmer. Bestyrelsen kan i
forretningsordenen bestemme, at også andre end
bestyrelsens medlemmer deltager i bestyrelsens
møder med taleret.

Stk. 5. Bestyrelsen træder sammen, når
formanden eller mindst fire af bestyrelsens med-
lemmer ønsker det.

Stk. 6. Bestyrelsen kan fastsætte vederlag til
formanden og til bestyrelsens øvrige medlemmer.
Vederlagene skal godkendes af
repræsentantskabet og Indenrigsministeriet.

Tegning

§11
Stk. 1 . AL tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening
med lederen af AL's sekretariat. I begge tilfælde
skal mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne være
formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige formanden,
enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i
Amtsrådsforeningen til at forpligte AL enkeltvis
eller i forening i nærmere betegnede anliggender,
herunder den daglige administration.

Samarbejde med Amtsrådsforeningen i
Danmark

§ 12 AL's samarbejde med Amtsrådsforeningen i
Danmark fastsættes ved aftale mellem AL's
bestyrelse og Amtsrådsforeningen i Danmark's
bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen vedtager selv en
forretningsorden og fordeler selv forretningerne
mellem sine medlemmer. Bestyrelsen kan i
forretningsordenen bestemme, at også andre end
bestyrelsens medlemmer deltager i bestyrelsens
møder med taleret.

Stk. 5. Bestyrelsen træder sammen, når
formanden eller mindst fire af bestyrelsens med-
lemmer ønsker det.

Stk. 6. Bestyrelsen kan fastsætte vederlag til
formanden og til bestyrelsens øvrige medlemmer.
Vederlagene skal godkendes af interessenterne
og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Tegning

§10
SAD tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening
med lederen af SAD 's sekretariat. I begge tilfælde
skal mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne være
formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige formanden,
enkelte bestyrelsesmedlemmer, lederen afSAD^s
sekretariat eller ansatte i Danske Regioner til at
forpligte SAD enkeltvis eller i forening i nærmere
betegnede anliggender, herunder den daglige
administration.

Samarbejde med Danske Regioner.

§11
SAD's samarbejde med Danske Regioner
fastsættes ved aftale mellem SAD's bestyrelse og
bestyrelsen for Danske Regioner.
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AL's personale

§13
Amtsrådsforeningen stiller, jf. ovenfor, § 12,
personale til rådighed for AL, herunder en leder
af interessentskabets sekretariat, der samtidig
virker som sekretær for bestyrelsen, og som ikke
kan være medlem af bestyrelsen.

SAD's personale

§12
Danske Regioner stiller, jf. ovenfor, §11,
personale til rådighed for SAD, herunder en leder
af interessentskabets sekretariat, der samtidig
virker som sekretær for bestyrelsen, og som ikke
kan være medlem af bestyrelsen.

Regnskab og revision

§14
Stk. l. AL's regnskabsår er kommunernes
regnskabsår.

Regnskab og revision

§13
Stk. 1. SAD's regnskabsår er regionernes
regnskabsår.

Stk. 2. AL's første regnskabsår går fra
stiftelsesdagen til den 31. december 1985.

Stk. 3. AL's kasse- og bogholderiforretninger
varetages af Amtsrådsforeningen efter nærmere
aftale mellem bestyrelsen og
Amtsrådsforeningen.

Stk. 2. SAD's kasse- og bogholderiforretninger
varetages af Danske Regioner efter nærmere
aftale mellem bestyrelsen og Danske Regioner.

Stk. 4 . Det årlige regnskab udfærdiges og
aflægges af bestyrelsen i overensstemmelse med
reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 3. Det årlige regnskab udfærdiges og
aflægges af bestyrelsen i overensstemmelse med
reglerne i regionsloven.

Stk. 5. Regnskabet revideres af Kommunernes
Revisionsafdeling. Revisionsbemærkninger skal
forelægges bestyrelsen til afgørelse.

Stk. 4. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen
antaget revision, der skal kunne opfylde de krav,
Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller til
godkendelse. Revisionsbemærkninger skal
forelægges bestyrelsen til afgørelse.

Stk. 6. Regnskabet med revisionsbemærkninger
samt bestyrelsens afgørelser i forbindelse hermed
tilstilles herefter de tilsluttede interessenter og
Indenrigsministeriet.

Stk. 5. Regnskabet med revisionsbemærkninger
samt bestyrelsens afgørelser i forbindelse hermed
tilstilles herefter de tilsluttede interessenter. < >

Stk. 7. Det reviderede regnskab tillige med
bestyrelsens afgørelser forelægges til endelig
godkendelse på de ordinære repræsentantskabs-
møder.

Stk. 6. Det reviderede regnskab tillige med
bestyrelsens afgørelser forelægges til endelig
godkendelse hos interessenterne.

Stk. 8. Regnskabet med revisionsbemærkninger
skal foreligge tilgængeligt for offentligheden.

Stk. 7. Regnskabet med revisionsbemærkninger
skal foreligge tilgængeligt for offentligheden.
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Ændringer af vedtægterne

§15
Efter forslag af en af interessenterne kan
nærværende vedtægter ændres, såfremt samtlige
interessenter tilslutter sig. Vedtægtsændringer
skal godkendes af Indenrigsministeriet.

Opsigelse

§16
Stk. 1. Hver af interessenterne skal være beretti-
get til ved skriftlig meddelelse til de andre inter-
essenter at opsige aftalen om nærværende
interessentskab med et varsel, som andrager 1 år
til udgangen af et regnskabsår.

Stk. 2. Interessenter, der indgår i et selskab, som
er oprettet ved lov, kan uden varsel udtræde af
AL, hvis selskabet indtræder som interessent i
AL.

Ændringer af vedtægterne

§14
Efter forslag af en af interessenterne eller
bestyrelsen kan nærværende vedtægter ændres,
såfremt samtlige interessenter tilslutter sig.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Indenrigs-
og Sundhedsministeriet.

Opsigelse

§15
Hver af interessenterne skal være berettiget til
ved skriftlig meddelelse til de andre interessenter
at opsige aftalen om nærværende interessentskab
med et varsel, som andrager 1 år til udgangen af
et regnskabsår.

< >
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Likvidation

§17
Stk. 1. Bortset fra det i § 16 nævnte tilfælde kan
likvidation af AL besluttes på et repræsentant-
skabsmøde, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer stemmer for
forslaget. Afstemningen skal foregå ved
navneopråb. Beslutningen er kun gyldig, såfremt
det pågældende repræsentantskabsmøde afholdes
mindst fire måneder efter, at samtlige tilsluttede
interessenter skriftligt er underrettet om, at
forslag til likvidation vil blive forelagt
repræsentantskabet til beslutning.

Stk. 2. Såfremt likvidationen vedtages, skal
bestyrelsen snarest nedsætte et afviklingsudvalg
omfattende blandt andet den fornødne tekniske,
økonomiske og juridiske sagkundskab til at
forberede og bistå bestyrelsen ved afviklingen af
virksomheden og likvidationen af SAD.

Stk. 3 Likvidation af AL kræver
Indenrigsministeriets godkendelse.

§ 18 Når likvidationen er afsluttet, vil der være at
indkalde til repræsentantskabsmøde efter de i § 8
fastsatte regler, og likvidationsregnskabet
forelægges til godkendelse.

Tvister

§19
Stk. 1. Ethvert spørgsmål om forståelse af
nærværende interessentskabskontrakt, dens op-
fyldelse eller ophør, skal - såfremt mindelig
ordning ikke opnås - afgøres endeligt ved
voldgift i henhold til lov om almindelig voldgift,
således at voldgiftsformanden udpeges af Høje-
sterets præsident.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 medfører ikke
indskrænkninger i Indenrigsministeriets beføjel-
ser.

Likvidation

§16
Bortset fra det i § 15 nævnte tilfælde kan
likvidation af SAD besluttes af mindst 2/3 af
interessenterne.

Stk. 2. Såfremt likvidationen vedtages, skal
bestyrelsen snarest nedsætte et afviklingsudvalg
omfattende blandt andet den fornødne tekniske,
økonomiske og juridiske sagkundskab til at
forberede og bistå bestyrelsen ved afviklingen af
virksomheden og likvidationen af SAD.

Stk. 3 Likvidation af SAD kræver Indenrigs- og
Sundhedsministeriets godkendelse.

§17
Når likvidationen er afsluttet, < > forelægges
likvidationsregnskabet til godkendelse af
interessenterne.

Tvister

§18
Ethvert spørgsmål om forståelse af nærværende
interessentskabskontrakt, dens opfyldelse eller
ophør, skal- såfremt mindelig ordning ikke opnås
- afgøres endeligt ved voldgift i henhold til lov
om almindelig voldgift, således at voldgiftsfor-
manden udpeges af Højesterets præsident.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 medfører ikke
indskrænkninger i Indenrigs- og
Sundhedsministeriets beføjelser.
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§20
AL oprettes med virkning fra 1. oktober 1985, fra
hvilken dato disse vedtægter træder i kraft.
Vedtægterne er tiltrådt af

Københavns amtsråd
Roskilde amtsråd
Vestsjællands amtsråd
Fyns amtsråd
•* T « i . O JVejle amtsrad
Århus amtsråd
Nordjyllands amtsråd
Københavns kommune
Frederiksberg kommune
Rigshospitalet

Godkendt af Indenrigsministeriet den 8. juli 1986

Vedtægtsændringerne er tiltrådt af

For Københavns amtsråd:
For Roskilde amtsråd:
For Frederiksborg amtsråd:
For Vestsjællands amtsråd:
For Fyns amtsråd:j

For Vejle amtsråd:
For Århus amtsråd:
For Nordjyllands amtsråd:
For Sønderjyllands amtsråd:
For Ringkøbing amtsråd:
For Viborg amtsråd:
For Storstrøms amtsråd:
For Ribe amtsråd:
For Københavns Kommune:
For Frederiksberg Kommune:
For Staten: Godkendt af Indenrigsministeriet den

Disse vedtægter er ændret på
repræsentantskabsmødet den 28. juni 1996

§19
De nye interessenter indtræder i SAD med
virkning f rå 01-01-2007, fra hvilken dato disse
vedtægter træder i kraft. Vedtægterne afløser de
hidtil gældende vedtægter for Amternes
Lægemiddelregistreringskontor I/S fra 1996.

Den første bestyrelse for SAD udpeges af
interessenter og Danske Regioner efter reglerne i
§ 9, stk. 1 og fungerer fra 01-07-2007 og indtil
udgangen af 2009. Bestyrelsen for Amternes
Lægemiddelregistreringskontor I/S fratræder den
30-06-2007 og varetager frem til da bestyrelsens
opgaver i henhold til nærværende vedtægter.

Vedtægterne er tiltrådt af repræsentantskabet for
Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S den
22-09-2006.

Vedtægterne er tiltrådt af regionerne som
interessenter i SAD I/S:

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland

Godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet
den
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for SAD I/S (Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S) 
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Kontonavn Regnskab 2005

 
Budget 2006 

 
Budgetforslag 
2007 

Driftsudgifter 

   

Møder og konferencer 399.527 430.000

 

430.000

 

Efteruddannelse 80.349

 

80.000

 

80.000

 

Formandshonorar 77.563

 

81.000

 

82.000

 

Oplysningsmateriale 24.176

 

-

 

-

 

Bøger og tidsskrifter 72.264

 

105.000

 

105.000

 

Information om SAD-præparater 156.250

 

170.000

 

150.000

 

AL-pristape 5.352

 

-

 

-

 

Elektronisk bivirkningsrapportering 

 

65.000

 

65.000

 

Fremmende tjenesteydelser 213.346

 

255.000

 

200.000

 

Mærkning/stregkode på ampuller m.v. 

 

100.000

 

-

 

API-audit 

  

500.000

 

Bidrag til ARF 

    

Løn til AL's medarbejdere 3.381.937

 

3.500.000

 

3.600.000

  

Øvrige fællesudgifter 817.765

 

780.000

 

820.000

 

Diverse 22.549

 

35.000

 

30.000

 

Driftsudgifter i alt 5.251.078

 

5.601.000

 

6.062.000

 

Driftsindtægter 

   

Interessenternes indbetaling -4.760.000 -5.037.083 -5.622.000 

 

Basisbetaling -1.904.000

 

-2.014.833

 

-2.248.800

  

Registreringsfunktion -2.856.000

 

-3.022.250

 

-3.373.200

 

Andre indtægter -136.000

 

-143.917

 

-140.000

 

Renter -259.124

 

-320.000

 

-300.000

 

Driftsindtægter i alt -5.155.124

 

-5.501.000

 

-6.062.000

 

Overskud (-) /underskud(+) -20.383

 

100.000

 

400.000

  

Indtægtsdækket virksomhed 

   

Publikationer  

   

Indtægter -1.770

 

-

 

-

  

Udgifter 7.106

 

-

 

-

 

Etiketudvikling - Avery 

    

Indtægter -187.207

 

-220.000

 

-200.000

  

Udgifter 65.532

 

220.000

 

600.000

 

Registreringsafgift til LMS 

    

Indtægter -1.141.286

 

-1.800.000

 

-1.900.000

  

Udgifter 1.141.286

 

1.800.000

 

1.900.000

 

Produktansvarsforsikring KgF 

    

Indtægter -391.655

 

-500.000

 

-500.000

  

Udgifter 391.656

 

500.000

 

500.000

 

Udvikling 

    

Indtægter -1.200.004

 

-1.200.000

 

-1.200.000

  

Udgifter 1.200.004

 

1.200.000

 

1.200.000

 

Indtægtsd. virks. i alt 

    

Indtægter -2.921.922

 

-3.720.000

 

-3.800.000

  

Udgifter 2.805.584

 

3.720.000

 

4.200.000
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